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Dag lieve pimpels!!
De eerste activiteit in het nieuwe jaar kregen wij een beetje hulp van de Aspi’s die
zelf ook eens ervaarden wat het was om leiding te geven aan de kleine spruiten van
de jokido. Dat weekend hebben we een super leuk Valentijnspel gespeeld. Gelukkig
hebben de pimpels voor de leiding een Valentijntje kunnen vinden en waren ze zeer
blij.
Enkele weken later gingen we het bos onveilig maken. Ook deze keer gingen we
verder in het thema van Valentijn, en dat samen met Guusten! In twee kampen
verzamelden we chocolade en veroverden we alle harten van het volledige bos.
Andere leuke activiteiten waren de carnaval activiteit, het knutselen voor eetfestijn en
de bingo activiteit.
We mogen natuurlijk ook ons uitje naar de kinderboerderij niet vergeten! Tijdens het
huifkarritje zongen we mee met de beste Jokido liedjes. Even later hielden we
voorzichtig een cavia en/of konijntje vast. Iedereen maakte ook een ritje op de pony
en tot slot aten we nog een heerlijke pannenkoek. Bedankt Hemelsdierenrijk voor de
mooie dag!
Het klein kamp in Avelgem was ook super tof! We hebben ons dan ook super goed
geamuseerd.
De eerste dag vertrokken we met de bus. Toen we eindelijk aankwamen hebben we
ons geïnstalleerd op de kamer en het terrein verkend. Daarna hebben we een quiz
gespeeld. De gekkies, de super slimme en de slimme ezels deden allemaal hun best.
Het was spannend, maar uiteindelijk bleken de super slimme ook echt de slimste
pimpels van de dag.
De 2de dag hebben we eerst een Barbie-ganzenbordspel met de dobbelsteen en
allerlei opdrachten kon men verder op het bord komen en zo aan de eindstreep
geraken. Zo maakten we ook een Barbie kapot (sorry Paulien). ’s Avonds speelden
we een sprookjesachtig spel. Door kleine spelletjes te winnen, konden we woorden
verdienen. Op het einde verzonnen we dan een verhaaltje met deze woorden. De
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teams gaven het beste van zichzelf, maar de jury kon toch een winnaar kiezen.
De laatste dag hebben we de kamer leeg gemaakt en de bus helpen vullen met
materiaal. Daarna vertrokken we spijtig genoeg terug naar huis. Met muziek en veel
gezang was de busrit zo voorbij.
We kijken al uit naar de volgende activiteit en hopelijk zijn jullie massaal aanwezig!
Een dikke knuffel van de super toffe pimpelleiding: Paulien, Febe en Wietse
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Joooooow Guusten!!
22 december zijn we samen met de Pimpels naar de cinema geweest! Hoe cool was dat?!
Jullie konden kiezen uit de film van Nachtwacht en de Grinch. Een goe filmpke met een
lekker snackje erbij, meer moeten wij niet hebben hé?
De volgende activiteit gingen we vliegeeeeen! Jullie kregen de opdracht een vliegertje te
maken uit papier. Maar jullie zouden de guusten niet zijn als het maar een saai vliegertje zou
zijn, neenee onze vliegertjes waren helemaal gepimpt en hadden allerlei coole snufjes. Zo
had Ramon het geniale idee om een ballon aan zijn vlieger te hangen, en amai dat ging goed
vooruit! Samen met onze vlieger gingen we op wereldreis. We speelden Chinese voetbal in
China, probeerden een balletje te stelen van Boeddha in India enzovoort,…
Dan was het tijd om in den bos te ravotten, want amai dat kunnen jullie goed! Samen met de
pimpels werden jullie verdeeld in 2 teams. Jullie moesten een kamp bouwen en het
verdedigen tegen de vijand. Met Valentijn zo dichtbij moesten jullie ofwel hartjes ofwel
chocolaatjes stelen van de anderen. En zelf tijdens het vieruurtje waren jullie nog niet moe,
we dansten met ons allen de Skibidi !!!
De volgende activiteit deden we een laddercompetitie. Jullie moesten een andere guust
uitdagen, wie won mocht een trapje hoger op de ladder.
Op 17 maart was er de strijd tussen De Winnaars en De Killers!
Jullie mochten eerst een eigen vlag maken en versieren en amaaaai, de guusten zijn echte
kunstenaars! We deden een wedstrijdje touwtrekken, blad-steen-schaar race (of is het nu
schaar-steen-papier?), dikke Berta en nog veel meer! Uiteindelijk waren jullie aan elkaar
gewaagd en waren allebei de teams gewonnen, joepie!
En dan…. Het bezoekje aan de kinderboerderij! DAT WAS SUUUPER COOOOL! Jullie
mochten rijden met kei wijze gocars en super zotte steps. Jaja Driss en Matthijs zijn toch wel
echte skaterboys hoor! We kregen een rondleiding op de boerderij en mochten zelf
caviaatjes op onze schoot houden! Wij hebben jullie guusten nog nooit zo lief en stil gezien!
Ook zagen we een baby kangoeroe in de buidel van de mama kangoeroe, hoe zot was dat?
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Dan vertrokken we met de huifkar en deden we een toertje in Lierde. Natuurlijk moesten we
onder de baan enkele liedjes zingen zoals: PANNEKOEKEN PANNEKOEKEN
PANNEKOEKEN,… en RUNE IS NE PIMPEL,… (mopje hé Rune!) En Milan, Nand en
Eusobio waren natuurlijk super gelukkig dat zij met de pimpels mochten meezingen in plaats
van met ons.
Dan was het tijd voor het weekend! We gingen van start met allerlei teambuildingactiviteiten!
Zo moesten jullie een zo hoog mogelijke toren maken met spaghetti stokjes en met de hele
groep over een touw geraken zonder het touw aan te raken,… ’s Avonds deden we even
alsof we in het leger zaten en deden parcourtjes onder leiding van Generaal Brent! De
allersnelste op het parcour was toch wel Niloh, proficiat soldaat! De volgende dag begonnen
we met allerlei soorten tikkertjes en verstoppertjes. Daarna leerden we jullie hoe je een echte
man moet zijn. Jonas was de sterkste, Eusobio kon het snelste drinken en Louie won bij het
kaarten. s’Avonds deden we een zaklampenspel in het donker, spooky! Kortom: het
weekend was de max!
WE KIJKEN AL UIT NAAR DE VOLGENDE ACTIVITEIT!
Kusjes van jullie allertofste leiding
Britt, Jolien, Brent & Sarah
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ALVERINGEM
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Inschrijven in
Chiro Jokido?
Het enige wat u moet doen is een medische fiche invullen voor
ons en 30 euro overschrijven naar de rekeningnummer

BE38 0689 0320 0672.
De medische fiche kan u altijd vragen voor of na een activiteit of
vindt u op onze site www.jbjokido.be .
Als dit gebeurd is, is uw kind helemaal klaar voor een het nieuwe
Jokido jaar.
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Op een barre winternacht, kwamen wij als groep samen oh wat een pracht. Knus in de zetel keken
we naar FC de kampioenen. Vervolgens, uit gingen de schoenen. Ondertussen speelden we bingo,
iedereen kreeg een cadeau, tot zover deze intro.
Uiteraard hebben we ook nog megazotte andere activiteiten gehad!
In januari werd de leiding jammer genoeg besmet door het examenvirus waardoor we samen met de
pagadders een middeltje samenstelden om een antivirus te maken.
Toen hebben de o-zo-brave pluspunten, Alice en haar vrienden geholpen om terug in Wonderland te
geraken nadat ze door haar gestuntel in de echte wereld waren beland. Uiteraard lieten we dit niet
links liggen en voerden we verschillende opdrachten uit om Alice te helpen, eind goed al goed!
Vervolgens besloten we te kijken wie nu de Pluspunt Universalis is van de pluspunten. Na anderhalf
uur besloten we te stoppen omdat we tot het besluit kwamen dat we allemaal even sterk, slim, snel
en all around handig zijn. Wat een team! Het mag gezegd worden!
We haalden onze creativiteit boven en maakten prachtige menukaarten die te bewonderen waren op
ons eetfestijn.
Op 24 februari gingen we met de pagadders op avontuur naar Geraardsbergen. Nadat we daar
enkele van onze jokidovrienden zagen in de Krakelingenstoet, besloten we onze tocht verder te
zetten en maakten we de speeltuin van de Gavers onveilig.
De activiteit daarna gingen we gaan schaatsen. Met behulp van een aantal bereidwillige ouders (die
we bij deze 1000 maal willen bedanken!) gingen we samen met de pagadders naar Liedekerke.
Hopelijk hebben de mensen daar niet te veel last gehad van het gestuntel van zowel de leiding als de
pluspunten en pagadders. Nadat sommigen het ijs enkele keren van dichtbij zagen, anderen zeker
wouden zijn dat ze goede muziek zouden hebben onderweg en nog anderen duizende racejes
hadden gedaan, keerden we moe maar tevreden terug huiswaarts.
Op 24 maart speelden binnen-de-minuut. Jullie moesten in 2 teams gokken of het andere team zou
slagen in de opdrachten of niet. Zo konden jullie muntjes inzetten en werd de inzet verloren of
verdubbeld. Het werd een nek-aan-nek-race, maar de ultieme winnaars waren de Jokidoërs.Dikke
proficiat dametjes!
Jokidootje – Mei 2019 – Augustus 2019

9

Wij kijken al uit naar meer plezier met deze super-mega-coole groep!
Veeeeeeeeeeel groetjes van jullie allerliefste leiding xoxo
Artuur, Inne en Eva
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Hey hooi Pagadders!
We hebben het jaar goed ingezet met het verslaan van het examenvirus. Samen met de
Pluspunten hebben jullie ervoor kunnen zorgen dat het vieze virus geen kans maakte. Wie
wel besmet geraakte waren Lauren en Simon. Hierdoor moesten ze een fijne
zondagnamiddag laten schieten. Gelukkig konden we rekenen op Dorien en Iris, onze
lieftallige Aspi’s, die voor jullie de zondagnamiddag goed vulden. Jullie werden verdeeld in
twee teams en konden muntjes verdienen door levende gezelschapsspelen zoals pacman,
zeeslag, bingo,… tot een goed einde te brengen.
De volgende activiteit was de opkomst wat minder, maar de sfeer zat nog steeds supergoed!
Het potje voetbal tussen de leiding en de twee jongens werd overduidelijk door de leiding
gewonnen. Echt voetbaltalent valt natuurlijk op! Die namiddag konden we ook onze
creativiteit laten gaan en knutselden we een prachtige poster voor het eetfestijn.
Op 24 februari konden we rekenen op Collin, een rasechte pagadder. We gingen samen met
de pluspunten cultuur gaan opsnuiven op de Krakelingen en leefden ons uit op de speeltuin
van de Gavers. 10 maart was het dan uiteindelijk zover! De langverwachte schaatsactiviteit.
We trokken onze handschoenen en dikke kousen aan en begaven ons op glad ijs. Gelukkig
is alles zonder accidentjes verlopen. Twee zondagen later konden jullie de kleurencode op
het nippertje raden. De kleuren konden jullie verkrijgen door het volbrengen van opdrachten
en met jullie hersenen te gebruiken kwamen jullie tot de juiste oplossing. Goed gedaan!
Vele groetjes en knuffels van jullie favoriete leiding!
Toedels x
Lauren, Jarne, Simon en Rachel
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Wil jij graag een (super toffe en
praktische ) pull of T-shirt van ons?
Ben je nieuw?
Is jouw lievelingspull of T-shirt tot op de naad versleten?
Dan kan je altijd voor of na een activiteit aan de leiding vragen voor een
nieuwe pull/ T-shirt te kopen.
Voor een T-Shirt is het 10 euro.
Voor een pull is het 20 euro.
Dit is zeker geen verplichting, maar leuk voor het groepsgevoel,
gemakkelijk op uitstappen en kleren die helemaal mogen vuil worden!
Stel je voor dat ze te klein worden, de oplossing? Gewoon even
doorgeven aan de broer en zus! 😉
De officiële shorts en rokken van de Chiro kan je enkel verkrijgen bij De
Banier (Aalst of Gent), maar is uiteraard ook geen verplichting!
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DATA
5 mei: VRIENDJESDAG voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u
aan het lokaal, neem allemaal je vriendje mee!
12 mei: VRIENDJESDAG voor Pimpels, Guusten, Freggels en Aspi’s. We spreken af om
14u aan het lokaal, neem allemaal je vriendje mee!
19 mei: activiteit voor Pluspunten, Pagadders en Wacko’s. We spreken af om 14u aan het
lokaal.
23 juni: gezamenlijke activiteit. Alle groepen spelen samen een spel. De leiding die al
genezen is van het examenvirus zet zijn beste beentje voor!
21 juli: ZOMERBRUNCH en KERMIS. Wil je graag een keer lekker komen ontbijten? Dat is
deze dag de uitgelezen dag! U bent welkom vanaf 8u30 tot 13u aan het lokaal. In de
namiddag organiseren we aansluitend onze bekende kermis voor iedereen. Van 13u tot 17u
ook aan het lokaal. Informatie om in te schrijven voor onze brunch vind je binnenkort op onze
site of facebookpagina! Tot dan!
29 juli: Vergeet zeker niet je valies te komen inladen!
30 juli: Aspi’s en wacko’s vertrekken met de fiets op kamp! We spreken af aan het lokaal.
Meer informatie volgt nog.
31 juli: Freggels vertrekken met de fiets op kamp! We spreken af aan het lokaal. Meer
informatie volgt nog
1 augustus: Pluspunten en Pagadders vertrekken met de trein op kamp! We spreken af
aan het station van Geraardsbergen. Meer informatie volgt nog.
5 augustus: Pimpels en Guusten vertrekken met de trein op kamp! We spreken af aan het
station van Geraardsbergen
10 augustus: Iedereen komt moe en blij terug van kamp. Wij kijken alvast uit naar volgend
jaar!
24 augustus: Gezamenlijke activiteit. Alle groepen gaan samen naar de zee om het Jokido
jaar af te sluiten!

Gelieve je kind steeds een klein zakgeldje mee te geven, want
op de activiteiten kunnen de kinderen steeds een drankje,
koek of ijsje (bij mooi weer) kopen. Alles aan 0.50 euro stuk!
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LEIDING
Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar komen ze vandaan?
Deze keer bespreken we de 4 oudste leiding van onze
bende (de diepste geheimen van Eline vinden jullie in het
vorige boekje)

Naam
Ik ben al … jaar leiding en studeer …
Als ik oud ben wil ik…
Mijn favoriete T-shirt ziet er zo uit
Als ik zelf voor m’n eten moet zorgen
dan eet ik…
1 van mijn beste ideeën ooit was
Ik lig aan deze kant van het bed
Deze film zou ik 1000 keer kunnen
zien
Met dit cadeau zou ik heel blij zijn
De mooiste man/vrouw ter wereld
vind ik
Dit heb ik het laatste gegoogled
Op mijn ideale vrije dag…

Liselot De Cloedt
5 – geneeskunde
Heel veel (blijven) lachen
Van stof, met twee mouwen
Pasta met pasta en pasta ♥

Naam
Ik ben al … jaar leiding en studeer …

Arno
Ik ben al 5 jaar leiding en ik studeer
diergeneeskunde
Nog zelfstandig naar toilet kunnen gaan
Geel met in het groen ‘jokido’ op
Bij Ciska

Als ik oud ben wil ik…
Mijn favoriete T-shirt ziet er zo uit
Als ik zelf voor m’n eten moet zorgen
dan eet ik…
1 van mijn beste ideeën ooit was
Ik lig aan deze kant van het bed
Deze film zou ik 1000 keer kunnen
zien
Met dit cadeau zou ik heel blij zijn
De mooiste man/vrouw ter wereld
vind ik
Dit heb ik het laatste gegoogled
Op mijn ideale vrije dag…
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Hoofdleidster worden
De buitenkant (en dus niet aan de muur)
My sister’s keeper
Chocolade
Mijn mama
Openingsuren Strop Gent
Ben ik graag buiten, al dan niet
gecombineerd met wat gezellig kletsen

In de jokido stappen
De bovenkant
Kabouter Wesley (ik haat films)
Minder luide freggels en wat meer rust
Bo Van Spilbeeck
Naakte molrat
Geniet ik van een ijsje
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Veel groeten
uit Canada,
Jokido!

Naam
Ik ben al … jaar leiding en studeer …
Als ik oud ben wil ik…
Mijn favoriete T-shirt ziet er zo uit
Als ik zelf voor m’n eten moet zorgen
dan eet ik…
1 van mijn beste ideeën ooit was

Ik lig aan deze kant van het bed
Deze film zou ik 1000 keer kunnen
zien
Met dit cadeau zou ik heel blij zijn
De mooiste man/vrouw ter wereld
vind ik
Dit heb ik het laatste gegoogled
Op mijn ideale vrije dag…

Naam
Ik ben al … jaar leiding en studeer …
Als ik oud ben wil ik…
Mijn favoriete T-shirt ziet er zo uit
Als ik zelf voor m’n eten moet zorgen
dan eet ik…
1 van mijn beste ideeën ooit was

Roel Victor R Casteels
4, Houttechnologie
CEO zijn van Structurecraft Belgium
“alle BOITMERCH t-shirts”
Kumpir, julienke, alles da goe is voor ne
student in Gent dus…
Niemand weet dees ma ik heb eigenlijk het
universum gecreëerd, mijn theorieën
worden allemaal uitgelegd in aflevering 16,
seizoen 9 van Family guy. Dus het
universum creëren komt wel in de buurt
denk ik ja.
Liefst nie aan de muur, mag nie altijd
helaas 
Fight Club
Geld uiteraard, festival tickets kunnen ook
nooit kwaad
Brad Pitt/Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Wa Playstation spelen me de JoCODo,
terrasken doen, cinemake ofzo, alles da
goe is voor ne student in Gent dus

Jolien Dierickx
Ik ben 20 jaar en studeer
Biomedische laboratoriumtechologie
Lang kookleiding zijn
Versleten ☺ door hem zoveel te dragen
Het liefste frietjes of een wrap of slaatje
De brunch bedenken voor de Jokido

👏
Ik lig aan deze kant van het bed
Deze film zou ik 1000 keer kunnen zien
Met dit cadeau zou ik heel blij zijn
De mooiste man/vrouw ter wereld vind
ik
Dit heb ik het laatste gegoogled
Op mijn ideale vrije dag…
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Het midden 😍
Mijn jokidocarrière
Een wereldreis
rarara
Receptjes wraps mmmmm 🌯
Doe ik iets met vriendjes
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spelletjes en mopjes
JOEPIE!
Het kamp komt dichterbij!
Krijg jij onze fietsers tot in Alveringem?

Raadsel: Wat is dit?

3 Mexicanen die staan te plassen. De middelste vertelt een mopje en de andere 2 moeten lachen
Raadsel: Het is rood en je kan er niet je tanden mee poetsen

Een baksteen

18
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Yooowkes Freggels !
Wat een gekke periode was het weer. We zijn het jaar begonnen op de schaatsbaan in
Liedekerke waar er toch een aantal pijntjes waren hihi lomperiken.
Daarna zijn we naar de krakelingen geweest eb hebben we ons zelfs verkleed als coole
huzaren en folderbedelers (amai folderbedelers da klinkt echt stom, sorry meisjes xoxo).
Daarna kwam ons o zo leuke evenement het eetfestijn ! Waar we allemaal ons buikje goed
rond gegeten hebben met overheerlijke spaghetti en croque-monsieurs.
En oh ja bijna vergeten het weekend … ja da was wel ok.

Groetjes Arno, Evi en niet te vergeten de wonderbaarlijke Gilles
XOXOXO lekje

Jokidootje – Mei 2019 – Augustus 2019
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(Geluid van gsm wekker gaat af) Goeiemorgen lieve wacko’tjes,
Het is tijd om op te staan en even te recapituleren wat we deze laatste weken weer beleefd
hebben. Ik moet eerlijk toegeven enkele weken terug maakte ik me toch wel even zorgen
over jullie want er was toch weinig opkomst, misschien kwam dit door het gemis van leider
Roel (hahahah quel grap) of door weer een examenepidemie, maar bon ik was allesinds
verheugd dat jullie allemaal meegingen op buitenlands kamp. Ik hoop dat jullie genoten
hebben van dit megacoole superwijze niet normaal geniale kamp. En dan gaan we nog
zwijgen over de mierenweetjes (nietwaar Maryia), het nadoen van tractoren/camions en het
gebruik van tijgerbalsem (just eh Freek). Ook hebben sommigen vele angsten overwonnen
tot bibberens toe ( goe gedaan Wout, volgende keer iets minder gesten wel). Allez kortom ik
heb er ook van genoten als jullie sliepen <3. Aja nog één laatste ding binnen een kwartier
moede aant ontbijt zijn en ik kom gene 2de keer langs.

Jullie megacoole en ook enige leider
Jarni xxx
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Kiekeboe Aspi’tjes!
Momenteel schrijven we dit meesterwerkje hier 3 dagen voor Bal Tropical van start gaat.
Om deze tropische dag te herhalen in onze herinnering hebben we een lijstje gemaakt. Op
dat lijstje staan dingen die mogelijks gebeurd kunnen zijn, was het echt zo? Afvinken maar
😉
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Iemand heeft gemorst op zijn kleren door een frietje te
morsen
Iemand durft langskomen zonder verkleedkleren aan te
hebben
De muziek valt uit
Iemand komt vragen naar enkel het fruit van de sangria
Onze versiering is zo opeens maar verdwenen
Iemand is in slaap gevallen op de wc
Bij de opkuis wouden opeens veel helpers helpen, die
eigenlijk meer voor de voeten lopen dan iets anders
Iemand komt verkleed en niemand kan raden wat het
juist was
Iemand gebruikt het enveloppensysteem helemaal fout
Er is iets cruciaals vergeten geweest en we komen er nu
pas achter

Na al dat lachen over dat feestje, mogen we ook de voorbije maanden niet vergeten!
In Januari mochten jullie voor het eerst een keertje leiding spelen. Waar de jongensgroepen
duidelijker lastiger zijn dan de meisjesgroepen. Zo erg zelf dat Bram zich begon af te vragen
of hij in de tijd ook zo een vermoeid ventje was. Jullie hebben dat heel goed gedaan, alle
leiding was onder de indruk van jullie spelletjes en geduld.
Op 3 februari zijn we gaan schaatsen, waar 25% van de aspi’s aanwezig was. Het was
moeilijk, maar gelukkig hebben we onderweg de “wettelijke” 10% die we mogen verliezen
niet verloren. Zowel kleren, lichaamsdelen en/of aspi’s en leiding.
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Op 24 februari gingen we normaal naar de film, maar wegens het gebrek aan onze enige
mannelijke vorm in de aspi’s besloten we om er een gezellige meisjesavond van te maken.
En hoe kan dat beter slagen door eerst naar de kermis te gaan om oliebollen en dan gezellig
tegen elkaar aan kruipen in de zetel, kijkend naar Temptation Island. Wat we zeker niet
mogen vergeten melden is dat we ook educatieve programma’s hebben gekeken.😉
Op 17 maart hebben Julie en Dorien de kader geknutseld om te gebruiken op Bal Tropical,
hopelijk heeft die de fuif een beetje kunnen overleven en heeft er niemand een
palmboomblad in zijn oog gehad! Daarna speelde we nog een beetje competitieve spelletjes,
waarin we het volgende leerden
o
o
o
o
o

Eline kan juist 3 seconden muurzitten
Dorien kan heel goed winnen
De jokidoliefde is zo groot, dat bij de Quiz maar vragen moesten blijven verzonnen worden
Julie het best een kinderpuzzel kan oplossen
Het lokaal veel booby Traps heeft als je uzelf en een ballon wil verdedigen

Het zonnetje straalde op de Krakelingen, net als wij! Voor sommigen onder ons was dit al de
12de keer, voor anderen nog maar de eerste keer (rarara). Met ons oranje bepoederd gezicht
moeten we gelukkig weer een jaar niet onder de zonnebank, terwijl Bram nog eventjes
besluit om de komende tijd geen snor te laten groeien.
Xoxo Jullie leiding
Hieronder al een groepsfoto voor mochten we die vergeten maken op de apsifuif 😉
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Algemeen verslag
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Verjaardagen
Guusten:

Pluspunten:

Nathan

17 mei

Annelien

18 mei

Milan

19 mei

Jolien

21 mei

Kobe

9 Juni

Feline

28 augustus

Jonas

20 juni

Freggels:

Thieben

24 juni

Ruben

2 mei

Eusobio

9 juli

Mats

5 mei

Yorben

2 augustus

Wacko’s:

Matthijs

13 augustus

Wout

15 mei

Finn

20 augustus

Silke

5 augustus

Mauro

28 augustus

Vic

19 augustus

Pimpels:

Aspi’s:

Niene

22 mei

Bram

31 mei

Silke

29 mei

Dorien

23 juni

Marit

7 juli

Julie

24 juli

Fay

1 augustus

Iris

24 juli

Ella

2 augustus

Leiding:

Pagadders:

Inne

5 juli

Collin

13 mei

Paulien

8 augustus

Tibo

18 mei

Brent

21 augustus

Jarno

19 augustus

Sander

21 augustus
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TENTENVERHUUR
JOKIDO
WAT?
Partytent
van 6 op 12 m

PRIJS?
150 euro incl. opzetten en afbreken
+ 150 euro waarborg

CONTACT?
Roel 0499 13 86 2
Simon 0487 75 10 47
jokido@jbjokido.be
Facebook Jeugdbeweging Jokido

Jokidootje – Mei 2019 – Augustus 2019

25

Afz. Chiro Jokido
Kruisstraat 1A, 9570 Lierde
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